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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata 

perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik (Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002). Program pemerintah wajib 

belajar sembilan tahun memberikan hak semua anak untuk mendapatkan 

pembelajaran baik disekolah formal maupun non formal. Trianto (2010) 

mengungkapkan bahwa “pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang 

kompleks dan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan”. Pembelajaran dapat diartikan 

sebagai hasil interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman 

selama hidup.  

Guru memberikan segala usaha dan pelayanan yang maksimal selama 

proses pembelajaran di sekolah. Menyampaikan bahan ajar kepada semua siswa 

dengan membimbingnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dengan berbagai 

metode maupun media. Dalam kenyataan di lapangan terdapat berbagai macam 

perbedaan karakter, kepribadian dan cara belajar siswa, sehingga akan 

memberikan hasil belajar yang berbeda pula pada setiap siswa. Salah satu 

indicator tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran adalah dengan melihat 

hasil belajar yang telah dicapai siswa. Menurut Sudjana (2005), hasil belajar 

adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 
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belajarnya. Hal ini memberikan perubahan perilaku siswa setelah mengikuti 

pembelajaran selama kurun waktu tertentu. 

Penilaian hasil belajar ini merupakan bentuk dari pertanggungjawaban 

sekolah kepada masyarakat dan orang tua disampaikan melalui laporan kemajuan 

belajar siswa (raport) pada setiap akhir program, semester, dan caturwulan 

(Sudjana, 2008). Hasil belajar yang maksimal merupakan salah satu tujuan yang 

ingin dicapai dalam proses belajar. Hasil belajar dapat dikatakan tuntas apabila 

telah memenuhi kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan oleh masing-

masing guru mata pelajaran. Keberhasilan belajar yang tinggi juga harapan dari 

semua orang tua yang menitipkan pembelajaran anaknya di sekolah. Namun 

banyak orang tua yang beranggapan bahwa anak mereka setelah diserahkan 

kepada guru di sekolah maka lepaslah hak dan kewajibannya untuk memberikan 

pendidikan kepada mereka. Semua tanggung jawabnya telah beralih kepada guru 

disekolah, apakah anak ini menjadi pandai atau bodoh, akan menjadi nakal atau 

berbudi pekerti yang baik dan luhur, maka itu adalah urusan dan tanggung jawab 

guru di sekolah. 

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada hari jum’at tanggal 22 

Mei 2013 setelah ujian tengah semester genap dengan melihat terhadap hasil 

belajar siswa pada ujian tengah semester tersebut pada tahun ajaran 2012/2013 di 

SDN Pagergunung 1 menunjukkan hasil belajar yang bervariasi, bahkan 54% dari 

keseluruhan siswa dengan hasil belajar berada dibawah Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) yang sebesar 75, sehingga dapat disebut hasil belajar siswa 

masih rendah. Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) ditentukan oleh masing-

masing sekolah sehingga mempunyai standart yang berbeda-beda. 
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Hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru menerangkan bahwa 

hasil belajar siswa pada ulangan harian antara siswa yang satu dengan siswa yang 

lainnya berbeda-beda. Setiap siswa memiliki gaya dan tipe belajar yang berbeda 

pula. Menurut bu Yuli, memaparkan ada beberapa siswa yang mempunyai nilai 

hasil belajar yang tinggi dengan memiliki sikap belajar yang aktif dan antusias 

pada saat proses pembelajaran. Siswa tersebut berani bertanya ketika mengalami 

kesulitan belajar sehingga hasil belajarnya juga sangat memuaskan. Pada sisi lain 

masih terdapat beberapa siswa yang mendapat nilai dibawah standar nilai yang 

ditentukan. Beberapa siswa ini memiliki tipe belajar yang bersikap pasif ketika 

proses pembelajaran berlangsung, takut bertanya apabila menghadapi kesulitan, 

dalam ulangan mempunyai kesukaan untuk mencontek pekerjaan teman dan 

kurang berfikir kritis. 

Hasil belajar yang tinggi sangat diharapkan seorang guru terdapat pada 

semua peserta didiknya. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat 

keberhasilan belajar yakni dengan mengacu pada pencapaian taksonomi 

pendidikan yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Guru 

menggunakan segala upaya untuk memudahkan siswa dalam menyerap berbagai 

ilmu pengetahuan, diantaranya dengan menggunakan berbagai metode dan media 

pembelajaran sesuai dengan materi yang akan diajarkan, sarana dan prasarana 

juga sudah disediakan oleh pihak sekolah dalam menunjang proses pembelajaran. 

Upaya-upaya yang dilakukan guru dan sekolah  ternyata masih belum 

menunjukkan hasil yang maksimal.  

Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar, diantaranya 

adalah sebagaimana pendapat Mahmud (2010) yaitu: pertama, faktor internal yang 
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timbul dari dalam diri anak itu sendiri yang meliputi faktor fisiologis dan 

psikologis. Kedua, factor yang datang dari luar diri anak yang meliputi faktor 

sosial yang terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan 

masyarakat, dan lingkungan kelompok. Ketiga, faktor struktural adalah 

pendekatan belajar yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa dan 

guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Selain itu gaya belajar juga 

termasuk dalam faktor structural atau pendekatan belajar. 

Menurut Jahja (2011), peran keluarga lebih banyak mempengaruhi 

keberhasilan belajar siswa. Hal ini dengan alasan bahwa keluarga merupakan 

masyarakat terkecil yang paling inti. Berasal dari keluargalah anak akan memulai 

pendidikan sebelum memasuki pendidikan secara formal di sekolah, oleh karena 

itu pola asuh orang tua dalam mendidik anak akan mempengaruhi keberhasilan 

belajar anak. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak 

mereka. Berasal dari keluargalah anak mula-mula akan menerima pendidikan. 

Bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Orang tua 

dikatan pendidik pertama karena dari merekalah anak mendapatkan pendidikan 

untuk pertama kalinya dan dikatakan pendidik utama karena pendidikan dari 

orang tua menjadi dasar bagi perkembangan dan kehidupan anak di kemudian 

hari. 

Pengumpulan informasi lain dilakukan peneliti dengan  melihat langsung 

cara pengasuhan orang tua siswa yang berada disekitar rumah peneliti. 

Wawancara dilakukan dengan orang tua siswa Dewa, Zakia, Nova, Merila. Dan 

Sendi pada tanggal 23 Mei 2013.  Terdapat orang tua yang terkadang memarahi 

anaknya ketika si anak bersikap nakal, namun orang tua yang lainnya membiarkan 
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saja. Ketika anak mendapat nilai bagus, sebagian orang tua memberi pujian dan 

yang lain bersikap biasa saja. Ketika anak mendapat nilai jelek, ada orang tua 

yang sibuk mencarikan bimbingan belajar supaya nilainya membaik. Terdapat 

pula orang tua yang selalu membangunkan anaknya pagi hari dan mengajak untuk 

beribadah bersama.  

Pengertian mengasuh anak adalah mendidik, membimbing dan 

memeliharanya. Mengurus segala keperluan anak sampai batas bilamana anak 

telah mampu melaksanakannya keperluannya yang vital seperti makan, minum, 

dansebagainya dengan dirinya sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan dalam 

buku Psikologi Pengasuhan Anak karangan Rifa Hidayah (2009) bahwa 

Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “tidaklah seseorang anak dilahirkan 

melainkan kedalam keadaan fitrah, bila kedua orang tuanyalah yang membuatnya 

Yahudi, Nasrani maupun Majusi”. (H.R. Bukhari Muslim). Orang tua mempunyai 

tanggung jawab untuk mengantarkan putra-putrinya menjadi seorang yang sukses 

dan bagi orang tua penting untuk memahami dan memperhatikan perkembangan 

anak. Anak bersifat menerima semua yang dilakukan, dilukiskan dan semua hal 

yang condong dan tertuju kepadanya. Jika anak dibiasakan dan diajari untuk 

berbuat baik, maka anak itu akan hidup bahagia dunia hingga akhirat. Dari kedua 

orang tuanya, guru dan pendidik-pendidik yang lain akan mendapat kebahagiaan 

pula dari kebahagiaan anak tersebut. Berbeda halnya dengan anak dibiasakan 

untuk berbuat jahat dan dibiarkan begitu saja, maka anak itu akan mendapat 

celaka. Sesuatu yang menjadi ukuran kemuliaan anak itu ialah terlatak pada 

seberapa besar tanggung jawab wali dan pendidiknya.  
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 Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa siswa diperoleh 

informasi bahwa kegiatan siswa selama hari minggu antara lain terdapat siswa 

yang banyak menghabiskan waktu untuk bermain Play Station (PS) dan tindakan 

orang tuanya membolehkan bermain sampai beberapa jam dengan tidak 

memperdulikan hal tersebut. Setelah pulang sekolah anak yang lain bermain 

layang-layang ataupun permainan lain bersama-sama dengan teman yang 

rumahnya berdekatan, mereka pulang ketika hari mulai gelap. Pada malam 

harinya mereka belajar hanya ketika ada PR dari guru saja, ketika tidak ada PR 

dari guru anak-anak akan melihat televisi. Siswa yang lain bercerita bahwa apa 

saja yang diinginkan selalu dituruti, tetapi perhatiannya kurang didapat karena 

orang tuanya sibuk dengan pekerjaan. 

Hasil wawancara dengan salah satu guru kelas II, penulis mendapatkan 

informasi bahwa siswa-siswa SDN Pagergunung 1 sebagian besar berasal dari 

latar belakang keluarga yang bekerja sebagai petani dan pedagang namun juga ada 

beberapa yang berprofesi sebagai guru. Berasal dari latar belakang keluarga yang 

sebagian besar orang tua dengan pendidikan rendah tersebut telah membentuk 

pola asuh orang tua yang berbeda di dalam keluarga. Mencermati kenyataan 

tersebut, bahwa dari latar belakang keluarga yang berbeda akan membentuk pola 

asuh orang tua yang berbeda-beda dan diprediksikan dari pola asuh orang tua 

yang berbeda-beda itu mempengaruhi hasil belajar siswa selama proses 

pembelajarannya. Secara kenyataan di SDN Pagergunung 1 belum pernah 

diadakan penelitian tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap hasil belajar 

anak. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengadakan penelitian tentang 

pengaruh pola asuh orang tua terhadap hasil belajar siswa di sekolah tersebut, 
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akhirnya penulis merumuskan ke dalam penelitian yang berjudul sebagai berikut : 

“Hubungan Hasil Belajar Dengan Pola Asuh Orang Tua Siswa Pada Semester 

Genap Tahun Ajaran 2012 / 2013 di SDN Pagergunung 1 kabupaten Blitar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian  ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah hasil belajar siswa pada semester genap pada Tahun Ajaran 

2012/2013 di SDN Pagergunung 1 Kabupaten Blitar? 

b. Bagaimanakah pola asuh yang diterapkan oleh orang tua siswa di SDN 

Pagergunung 1 Kabupaten Blitar? 

c. Bagaimanakah hubungan hasil belajar dengan pola asuh orang tua siswa 

pada semester genap tahun pelajaran 2012 / 2013 di SDN Pagergunung 1 

Kabupaten Blitar? 

 

1.3 Tujan Penelitian 

a. Untuk mengetahui hasil belajar siswa  di SDN Pagergunung 1 Kabupaten 

Blitar pada semester genap pada Tahun Ajaran 2012/2013. 

b. Untuk mengetahui pola asuh yang diterapkan oleh orang tua siswa di SDN 

Pagergunung 1 Kabupaten Blitar. 

c. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan hubungan hasil belajar siswa 

dengan pola asuh orang tua pada semester genap tahun pelajaran 

2012/2013 di SDN Pagergunung 1 Kabupaten Blitar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat praktis 

1) Bagi peneliti: menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan 

khususnya terkait dalam penelitian hubungan hasil belajar siswa dengan 

pola asuh orang tua, sehingga nantinya dapat dipraktekkan ketika 

menjadi orang tua. 

2) Bagi guru: penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alternative 

dalam mengasuh siswa selama berada di sekolah sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

3) Bagi orang tua: dapat dipergunakan sebagai pemahaman dan gambaran 

realitas dalam menerapkan pola asuh agar dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

b. Manfaat teoritis 

Bagi keilmuan: diharapkan mampu menambah kajian keilmuan dibidang 

pendidikan dan psikologi baik secara langsung maupun tidak langsung 

serta dapat menambah wawasan sebagai salah satu sumber referensi 

mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya, maka 

diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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a Penelitian ini dilaksanakan di SDN Pagergunung 1 Kabupaten Blitar tahun 

ajaan 2012/2013 dalam melihat hasil belajar dari hasil belajar pada nilai 

rapor siswa semester genap pada kelas 1 sampai V. 

b Penelitian selanjutnya pada pola asuh orang tua dengan menggunakan 

angket yang akan disiapkan oleh peneliti. 

 

1.6 Definisi Operasional 

a Hasil belajar adalah suatu pencapaian yang diperoleh oleh siswa dalam 

proses pembelajaran yang dituangkan dengan angka maupun dalam 

pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari atas ilmu yang didapat. Hasil 

belajar  yang tinggi atau rendah  menunjukkan keberhasilan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran dalam proses pembelajaran. 

b Pola asuh orang tua adalah cara mengasuh anak dilingkungan keluarga 

yang meliputi pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif. 

c Pola asuh otoriter adalah cara mengasuh anak dilingkungan keluarga yang 

ditandai dengan perlakuan orang tua yang memberikan aturan-aturan dan 

batasan secara mutlak, kritikan, penolakan, dan penghargaan yang kurang 

pada anak. 

d Pola asuh permisif adalah cara mengasuh anak dilingkungan keluarga 

yang ditandai dengan perlakuan orang tua yang memberikan sikap 

kebebasan, tunduk pada anak, jarang memberi hukuman, dan pasif pada 

anak. 
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e Pola asuh demokratis adalah cara mengasuh anak dilingkungan keluarga 

yang ditandai dengan perlakuan orang tua yang memberikan sikap hangat, 

penerimaan, menghargai, sikap adil dan komunikasi terbuka pada anak. 

f Pola asuh situasional adalah cara pengasuhan anak dilingkungan keluarga 

dimana orang tua dapat menggunakan ketiga bentuk pola asuh diatas 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung pada saat 

itu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


